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Abstract
Introduction: Balanced risk taking(BRT) is an important factor which
affects employment and job sustainability. Lack of BRT skills among
people with physical disability could cause unemployment in this group
of people. The purpose of this research was to identify the effectiveness
of career counselling on balanced risk-taking of people with physical
disability.
Methods: A randomized clinical trial was conducted among registered
people with physical disability in Ra'ad charity in Karaj; to assess the
effectiveness; nine-sessions of social work intervention on BRT conducted. Forty-six participants were consented and randomly assigned
into case and control (twenty-three persons each) groups. BRT was
assessed before, immediately after and two months after intervention
using Iranians Entrepreneurial Characteristics Questionnaire. MannWhitney U test was used to evaluate the outcomes.
Results: The mean age of participants was thirty-three year-old and most
of them were male(sixty percent) and who had poliomyelitis.(5.52%)
Although the results did not show significant difference between case
and control groups in posttest, BRT was significantly higher for case
group in follow-up.(Sixty days after intervention)
Conclusions: Social work intervention on BRT was an effective method
for increasing BRT among people with physical disability. Therefore
implementing this intervention as a part of vocational rehabilitation
services is suggested.
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سمانه حسین زاده :گروه آموزشی آمار زیستی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه :ریسکپذیری متعادل عامل مهمی است که بر اشتغال و پایداری شغلی تاثیر
میگذارد .فقدان مهارت ریسکپذیری متعادل در میان کسانی که با کمتوانی زندگی
میکنند ،میتواند موجب بیکاری آنها شود .هدف این مطالعه بررسی تأثیر مشاوره شغلی
بر ریسکپذیری متعادل توانخواهان جسمی حرکتی بود.
روش :مطالعه به روش کارآزمایی بالینی در میان توانخواهان جسمی حرکتی در
مجتمع توانبخشی آموزشی رعد در کرج بهمنظور سنجش تأثیر مداخله نه جلسهای
مددکاری گروهی بر ریسکپذیری متعادل آنها انجام شد .چهل و شش نفر وارد مطالعه
شدند و بهصورت تصادفی در گروه مداخله (بیست وسه نفر) و گواه (بیست وسه نفر)
قرار گرفتند .ریسکپذیری متعادل قبل از مداخله ،بالفاصله بعد از مداخله و دو ماه پس
از مداخله با استفاده از پرسشنامه ویژگیهای کارآفرینان ایرانی سنجیده شد .ازآزمون
یومن ویتنی برای ارزیابی نتایج استفاده شد.
نتایج :میانگین سنی شرکتکنندگان سی وسه سال ،معلولیتشان از نوع پولیو (فلج اطفال)
واکثریت آنها مرد و بودند .اگرچه نتایج نشان دادند که بین دو گروه مداخله و گواه
در پسآزمون تفاوت معنادار وجود ندارد ،اما ریسکپذیری متعادل گروه مداخله در
پیگیری (شصت روز پس از مداخله) بهطور معناداری بیش از گروه گواه بود.
بحث و نتیجهگیری :مداخله مددکاری اجتماعی در زمینه ریسکپذیری متعادل
روشی موثر برای افزایش ریسکپذیری متعادل در میان توانخواهان جسمی-حرکتی
بود .پیشنهاد میشود این مداخله بهعنوان بخشی از خدمات توانبخشی حرفهای ارائه شود.
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مقدمه
امروزه گســترش رفاه و عدالت اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصها در کشورهای پیشرفته بهحساب میآید
و اشتغال نیروی انسانی از اهم مولفههای توسعه اقتصادی و اجتماعی بهشمار میروند .کار تمامی نیازهای انسانی اعم از
نیازهای فیزیولوژیک ،نیازهای مربوط به ایمنی خاطر ،نیازهای روانی و باالخره نیاز به خودشکوفایی را فراهم میسازد
و بهعنــوان فعالیتــی در راســتای تامین احتیاجات زندگی فردی و خانوادگی محســوب شــده و موجبات رضایت خاطر
شخصی را فراهم میآورد)1(.
بر اســاس آمار بانک جهانی پانزده درصد از جمعیت جهان را توانخواهان تشــکیل میدهند و هشــتاد درصد آنها
در کشــورهای درحالتوســعه زندگی میکنند .بر اســاس آخرین اعالم رسمی سازمان بهزیســتی درسال  ،1393حدود
 1179005نفر در ایران دارای معلولیت میباشند که از این تعداد  472000نفردچار معلولیت جسمی-حرکتی هستند این
در حالی اســت که ســازمان بهداشت جهانی آمار توانخواهان در کشورهای درحالتوسعه را حدود ده تا پانزده درصد
برآورد میکند )2(.بهاینترتیب تعداد توانخواهان در ایران حدود دوازده میلیون نفر تخمین زده میشــود .اشــکاالت
روششــناختی متعددی که بهجمــعآوری اطالعات در مورد توانخواهان در سرشــماریها در ایران وارد میشــود و
همچنین عدم تطبیق تعریف ناتوانی از منظر ســازمان بهداشــت جهانی و مرکز آمار ایــران میتواند ازجمله عوامل مهم
تطبیق نداشتن آمار رسمی با تخمینهای سازمان بهداشت جهانی باشد.
طبق آمار ســازمان بینالمللی کار هشــتاد درصد از توانخواهان در جهان بیکار هســتند .عدم اشــتغال توانخواهان را
میتوان ناشی از کمبود آگاهی مردم و کارفرمایان نسبت به تواناییهای آنها ،کمبود وسایل مناسب برای جابهجایی()3
محدودیتهــای تحرک توانخواهان و موانع فیزیکی ،کافی نبودن تعداد مراکز آموزش حرفهای مناســب ،دشــواری
ناشــی از نامناســب بودن وســایل کار و هراس از عدم امنیت توانخواهان در برابر حوادث ناشــی از کار دانســت)4(.
امروزه اشتغال به همراه آموزش و کسب درآمد بهعنوان شاخصهی سنجش دستیابی توانخواهان به فرصتهای مساوی
و مشــارکت در نظر گرفته میشود )5(.ریســکپذیری بهمعناي ترکیبی از خطرات غیرقطعی است که با احتمال سنجیده
میشود .درواقع ریسک بهمعنی اطمینان نسبت به نتایج پیشبینینشده در نظر گرفته میشود و اگر توسط فرد کارآفرین
بهدرستی شناخته شود میتواند موجب توسعه شود6(.و )7توانخواهان برحسب ارزیابی شناختی از خود ،همواره از خود
انتقاد میکنند ،اعتمادبهنفس پایینی دارند و نسبت به تواناییهای خود با دید شک و تردید مینگرند .این ارزیابی باعث
میگردد که در زندگی اجتماعی کمتر به ایجاد تغییر و کشــف موقعیتهای جدید که نتایج آن غیرقابلپیشبینی است
بپردازند که این امر منجر به روی آوردن این قشــر به مشــاغلی پایینتر از تواناییها و استعدادهایشان میگردد .ازاینرو
کمک به بازســازی شناختی توانخواهان و ایجاد و افزایش ریســکپذیری بهعنوان یکی از مولفههای مهم کارآفرینی
میتواند گام مهمی در اشــتغال و بهخصوص خوداشــتغالی این افراد شمرده شود 8(.و )9از سوی دیگر هر فرد شغلی را
انتخاب میکند که متناسب با عقاید و باورهایش باشد و همخوان با تصورش از خویشتن و خود پندارهاش باشد .در این
میان عواملی بر انتخاب شغل تاثیر میگذارند .این مولفهها عبارتند از عوامل نقشی ،عوامل موقعیتی و عوامل فردی)10(.
در واقع نقش فرد در محیط اجتماعی ،عوامل خانوادگی ،اقتصادی و اجتماعی و از همه مهمتر خصوصیات شخصیتی و
منحصر به فرد همگی در انتخاب شغل تاثیر گذارند.
در تحقیقاتی که در این راســتا صورت گرفته اســت تاثیر مشــاوره شــغلی بر متغیرهایی هم چون مهارتهای آمادگی
فرصتیابی حرفهای )11(،باورهای ناکارآمد حرفهای و باور به مهارت )12(،نگرش کســب و کار )13(،خودکارآمدی
کارآفرینی و عمومی( )14و مولفههای رفتار کارآفرینانه(15و )16بررســی شــده اســت که در هیچیک از این تحقیقات
مولفه ریســکپذیری متعادل و رابطه آن با مشــاوره شــغلی بررسی نگردیده است .از ســوی دیگر پژوهشی با موضوع
مشاوره شغلی بر روی توانخواهان جسمی-حرکتی صورت نگرفته است .در هیچیک از تحقیقات انجام شده توانبخشی
حرفهای آنگونه که باید اجرا شــود مطرح نگردیده اســت .فرآیند توانبخشــی حرفهای در ایران در معاونت توانبخشی
سازمان بهزیستی انجام میگیرد .معاونت دیگری تحت عنوان اشتغال وظیفه پیگیری وضعیت شغلی توانخواهان ،اعطای
وام اشــتغال و بیمه را برعهده دارد .این تفکیک منجر شــده اســت تا فرآیند اشــتغال و پیگیری در راســتای توانبخشی
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جلسه
اول

موضوع

آشنایی و انگیزه
افزایی

جدول( )1مداخله مددکاری اجتماعی افزایش ریسکپذیری متعادل توانخواهان جسمی-حرکتی
اهداف

ایجاد رابطه صمیمانه،
آشنایی با مقررات ،عقد
قرارداد حرفهای و افزایش
خودآگاهی اعضا گروه

تکنیک

یخشکن  -انعکاس محتوا و احساسات-
فعالیتهای اشتراکی

مدت

۵۵
دقیقه

وسایل

اتاق جلسه

شرح مختصر

اعضا با یکدیگر آشنا میشوند سپس
ویژگیهای فردی خود میگویند و
تنظیم میگردد.

(ارزیابی وضعیت مالی)

روش
این مطالعه کمی و از نوع کارآزمایی بالینی میباشد و با استفاده از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل انجام
گرفته اســت .جامعهیآماری شامل تمامی توانخواهان جسمی-حرکتی دارای معیارهای ورود به پژوهش است ،که بین
سالهای  1394و  1395به مجتمع توانبخشی آموزشی رعد کرج مراجعه و در کالسها شرکت کرده بودند.
معیارهــای ورود به پژوهش عبارت بودند از :نداشــتن شــغل،
نمودار( )1نمودارCONSORT
حداقل ســواد خواندن و نوشــتن و عــدم ابتال به اختــاالت روانی(.این
بررسی معیارهای ورود توانخواهان در مرکزn=۷۰
مورد براســاس مندرجات در پرونده توانخواهان کنترل گردید ).از کل
خروج از پژوهش به دلیل
تماس با توانخواهان
نداشتن معیارهای
پروندههای موجود در موسســه رعد کرج(هفتاد نفر) پنجاه نفر که واجد
واجد شرایطn=۵۰
ورودn= 2۰
معیارهای ورود به پژوهش بودند وارد مطالعه شــدند .از این تعداد چهار
اجرای
خروج از پژوهش به
نفر که تمایل به شــرکت در پژوهش را نداشتند ،از پژوهش خارج شدند.
پیشآزمونn=4۶
علت عدم تمایل به
چهل و شش نفر باقی مانده بهطور تصادفی ساده به دو گروه گواه (بیست
شرکت در پژوهش4
تعیین گروه گواه و
=n
وســه نفر) و مداخله (بیســت وسه نفر) تقسیم شــدند .دو گروه از لحاظ
گروه مداخله
گروه گواهn=23
متغیرهای ســن ،جنس ،تحصیالت و ریسکپذیری متعادل بررسی شده و
گروه مداخلهn=23
ارائه خدمات معمول
آزمونهای  tمســتقل و خی دو در مورد این متغیرها انجام شــد و تفاوت
موسسه توانبخشی
شرکت در  9جلسه
معناداری میان دو گروه مشــاهده نگردید .در طول اجرای مداخله سه نفر
آموزشی رعد کرج
مداخله
خروج  3نفر از گروه گواه
از افراد گروه مداخله بهعلت عدم حضور در جلســات از پژوهش خارج
به علت عدم تمایل به
خروج  3نفر از گروه
شدند .پژوهش با بیست نفر انجام شد.
ادامه همکاری در پژوهش
گواه بهعلت غیبت
بیش از حد مجاز
بهمنظــور طراحی مداخلــه از بخشهایی از بســته کارآفرینی  SIYBکه
اجرای پس آزمون
هدف آن پرورش کســب و کارهای کوچک و مســتقل اســت استفاده
پیگیری دو ماه پس
 4۸ساعت پس از
از اتمام مداخله
شــد .همچنین تکنیکهای مددکاری فردی و گروهی و شناختدرمانی
اتمام مداخله
نهم
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جمعبندی

دستیابی به ایده
کسبوکار اجرایی

دستیابی به ایده کسبوکار اجرایی

۸۰
دقیقه

تخته وایت برد
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میباشد تا از این طریق بهتوان اشتغال بیشتر و
حرفــهای صــورت نگیرد و شــکاف عمیقــی را در ارائــه خدمات
اینجلسه که بهصورت گروهی
آموزشدر این
تخته وایت
ی :افراد ۷۰
را شناخت
بهتری بعد
ای به مهارتهای مربوط به
خودآگاهی
افراد بتوانند
روش
کنــد به توضی
دوم
ایجاد کرد.
برای
توانبخشــی بهحرفه
که
طورحی
توانبخشــی حرفهای ایجاد
افراد باید بتوانند ویژگیهای فردی
برد ،ماژیک،
دقیقه
آشکارسازی خود و شناخت
برسند .آشنایی با افکار
ارزیابی ویژگیها
ریســ،A4کپذیری
نوشتن موقعیتی که
عنوان
برنامه به
اینآیندوامی که تحت
افزون بر
آموزش و حرفهآمــوزی محدود گردد.
منفی را شناسایی کنند.
برگه
افکارخودآیند منفی -تکلیف
خود
و مهارتهای
است میتواند
درو آن
متعادل
خواهانی تعلق می
عنوان وام خوداشــتغالی به توان
شباهتالزمه موفقیت داستانک
خانواده
گیرد موضوعی است ویژگیهای اعضای
فرد
آنها با ویژگی خود فرد  -بازی نقش
منجر به افزایش ریسکپذیری توانخواهان
که نیاز به بررســی دقیقتری دارد .چراکه توانخواهانی که قصد ایجاد
تخته وایت برد در این جلسه در خصوص راههای ش
۶۰
سخنرانی -شناخت درمانی  -شناسایی
آشنایی با روشهای
ادامه خودشناسی
سوم
اینقه بسته بهتنهایی اکتفا
شــرط
آموخت
افکارخودآیند منفی بحث میگردد
گردد .البته آموزش دقی
الزم برای افکارخودآیند منفی
افکارخودآیند
اند کهکاهش
هیف
تکال
کســبوکار دارند صرفا مهارتی را و ارزیابی
جلسه بعد مطرح میگردد
نمیکنــد .توانخواهــان در وهلــه اولبحث
منف
نیاز
موفقیتیدر ایجاد کسب
خوداشــتغالی اســت اما کافی نیســت .برای
تخته وایت برد ویژگیها و مهارتهای فردی مورد
۷۵
استفاده از جدول ارزیابی فردی که دران
ارزیابی فردی در جهت
چهارم شناسایی خود
افکار و بــه تبع آن رفتار
وکار،خود،
شناســایی
به
مانندفردتعهد،
های فــردی
وکار ،فــرد بایــد دارای ویژگیها و موقعیت
کارآفرینی سنجیده میشود .اگر ام
دقیقه
انگیزه برای راهاندازی کسب
تشخیص اینکه آیا
بهعنوان کارآفرین
باشــند .افکار منفی که مانع
ریســک
انگیــزه ،قدرت تصمیمگیــری ،موقعیت خانوادگی و
ازنی پایین بود از مداخله خار
کارآفری
یشود- .
خویشتندهممی
پذیری ریسکپذیری و  ...سنجی
کارآفرینی
مناسبی برای
روشهایی مانند برنامهریزی برای آ
سخنرانی  -فعالیت اشتراکی
هستند یا نه
شــروع کســب و کار و موفقیت میگردد و
باشــد .از ســوی دیگر نیازمند مهارتهای فنی ،مهارتهای مدیریت
زندگی کارآفرینان و  ...به وی کمک
که نیاز
موقعیتهای
وکار
موردونوع کســ
کســبوکار و دانش و
بهبرخی از ایدههای کسبوکار
ابتدا با
زندگیت برد
مختلــف تخته وای
4۵
در سخنرانی
هســت .طوفان فکری-
کسبوکار،
ببا ایده
آشنایی
معلومات درشناسایی
پنجم
شوند سپس با استفاده از بارش
رســیدن به موفقیت می
دقیقه
یایده
نوشتن
خواهانکسب توانایی
ده برای
پرورش
است
خطر کردن برای
توانند
عمــا نم
توااین
بنابراین بدون داشــتن ایــن تواناییها
آنان بررسی میگردد.
کسبوکار
کسب وکار
ایجاد میکنند۶۵.مداخلهای در سه فاز
اختالل
کنند و به
خویش را ایجاد
کسبوکار
علیرغم داشــتن سرمایه مالی
تخته وایت برد اعضا ایدههای خود را در گروه تحلی
تحلیل سوات  -فعالیت اشتراکی
آشنایی با روش تحلیل
تحلیل ایدههای
ششم
تعیین
مشاوره شغلی،
کنند.
آموزشقه کارآفرینی و می
دقی
ایده و بررسی میزان
اشتغال پایدار و درآمدزایی برسند .کسبوکار
ریسک هر ایده
اثربخشی آن با هدف افزایش ریسکپذیری
تمامی مــوارد فوق با آموزش کارآفرینی محقق خواهد شــد .یکی
تخته وایت برد اعضا بتوانند نقاط قوت و ضعف و ر
۶۰
سخنرانی
انتخاب ایده کسبوکار
تقویت خود
هفتم
طراحی
جسمی-حرکتی
کرده و
آغاز
عنوان و
“کسب
از بســتههای کارآفرینی با عنوان
شناسایی کنند.
آن را
متعادل توانخواهان دقیقه
تبدیل
رابا روش
خودیی
کار آشنا
کارآفرین
به
ده به طرح کسب
و اجرا شــد که این مطالعه نتایج آن را شرح
استراتژیوکاراصلی
بهبود بخشید” برنامهای آموزشی-مدیریتی است ایکه
تخته وایت برد اعضا وضعیت مالی خود را برای شر
۸۵
یادگیری مشارکتی هدایتشده -
آشنایی با روش تبدیل
هشتم ارزیابی وضعیت
کوچک سخنرانی میدهد.
کســب و کارهای
آن تمرکز بر شــروع و بهبود بخشیدنمالیبه
بررسی میکنند.
دقیقه
ایده به طرح کسبوکار

اعضا ایده اجرایی خود را با جزئیات
میکنند.

فصلنامه مددکاری اجتماعی

سحر رضازاده و همکاران

جلسه
اول

موضوع

اهداف

یخشکن  -انعکاس محتوا و احساسات-
فعالیتهای اشتراکی

۵۵
دقیقه

دوم

توضیح روش
ارزیابی ویژگیها
و مهارتهای
فردی

افراد بتوانند به خودآگاهی
برسند .آشنایی با افکار
خود آیند

سوم

ادامه خودشناسی
و ارزیابی تکالیف

سخنرانی -شناخت درمانی  -شناسایی
افکارخودآیند منفی

۶۰
دقیقه

تخته وایت برد

چهارم

شناسایی خود
بهعنوان کارآفرین

آشنایی با روشهای
کاهش افکارخودآیند
منفی

مهارتهای مربوط به بعد شناختی:
آشکارسازی خود و شناخت
افکارخودآیند منفی -تکلیف نوشتن
ویژگیهای اعضای خانواده و شباهت
آنها با ویژگی خود فرد  -بازی نقش

۷۰
دقیقه

تخته وایت
برد ،ماژیک،
برگه ،A4
داستانک

در این جلسه که بهصورت گروهی انجام میگیرد
افراد باید بتوانند ویژگیهای فردی ،افکار خود آیند
منفی را شناسایی کنند.

ارزیابی فردی در جهت
تشخیص اینکه آیا فرد
مناسبی برای کارآفرینی
هستند یا نه

استفاده از جدول ارزیابی فردی که دران
انگیزه برای راهاندازی کسبوکار،
ریسکپذیری و  ...سنجیده میشود- .
سخنرانی  -فعالیت اشتراکی

۷۵
دقیقه

تخته وایت برد

در این جلسه در خصوص راههای شناسایی
افکارخودآیند منفی بحث میگردد و مقدمهای از
بحث جلسه بعد مطرح میگردد

پنجم

ششم

شناسایی و
پرورش ایده برای
کسب وکار
تحلیل ایدههای
کسبوکار

آشنایی با ایده کسبوکار،
کسب توانایی نوشتن ایده
کسبوکار

طوفان فکری -سخنرانی

4۵
دقیقه

تخته وایت برد

ویژگیها و مهارتهای فردی موردنیاز برای
کارآفرینی سنجیده میشود .اگر امتیاز فردی برای
کارآفرینی پایین بود از مداخله خارج نمیشود و با
روشهایی مانند برنامهریزی برای آینده ،مطالعه
زندگی کارآفرینان و  ...به وی کمک میشود.

تحلیل سوات  -فعالیت اشتراکی

۶۵
دقیقه

تخته وایت برد

ابتدا با برخی از ایدههای کسبوکار اعضا آشنا
میشوند سپس با استفاده از بارش فکری ایدههای
آنان بررسی میگردد.

اعضا ایدههای خود را در گروه تحلیل سوات
میکنند.

هفتم

تقویت خود
بهعنوان کارآفرین

هشتم

ارزیابی وضعیت
مالی

انتخاب ایده کسبوکار
آشنایی با روش تبدیل
ایده به طرح کسبوکار

سخنرانی

۶۰
دقیقه

تخته وایت برد

اعضا بتوانند نقاط قوت و ضعف و راههای غلبه به
آن را شناسایی کنند.

یادگیری مشارکتی هدایتشده -
سخنرانی

۸۵
دقیقه

تخته وایت برد

اعضا وضعیت مالی خود را برای شروع کسبوکار
بررسی میکنند.

جمعبندی

دستیابی به ایده
کسبوکار اجرایی

دستیابی به ایده کسبوکار اجرایی

۸۰
دقیقه

تخته وایت برد

اعضا ایده اجرایی خود را با جزئیات بررسی
میکنند.
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ایجاد رابطه صمیمانه،
آشنایی با مقررات ،عقد
قرارداد حرفهای و افزایش
خودآگاهی اعضا گروه

تکنیک

مدت

وسایل

اتاق جلسه

اعضا با یکدیگر آشنا میشوند سپس در خصوص
ویژگیهای فردی خود میگویند و مقررات گروهی
تنظیم میگردد.

نهم

آشنایی و انگیزه
افزایی

جدول( )1مداخله مددکاری اجتماعی افزایش ریسکپذیری متعادل توانخواهان جسمی-حرکتی

شرح مختصر

آشنایی با روش تحلیل
ایده و بررسی میزان
ریسک هر ایده

آشنایی با روش تبدیل
ایده به طرح کسبوکار
(ارزیابی وضعیت مالی)

نمودار( )1نمودارCONSORT
 ،1396دوره  ،6شماره  ،1پیاپی 19
بهار

بررسی معیارهای ورود توانخواهان در مرکزn=۷۰
خروج از پژوهش به دلیل
نداشتن معیارهای

تماس با توانخواهان

Downloaded from socialworkmag.ir at 19:48 +0430 on Wednesday April 24th 2019

در مداخلــه بــهکار گرفتــه شــد .روایــی
محتوایی( )CVRبا استفاده از نظر خبرگان در
مــورد هدف ،زمان و تکنیکهای پیشبینی
شده برای مداخله بررسی و با بهدست آمدن
عدد هشتدهم مداخله مددکاری اجتماعی
بهمنظور افزایش ریسکپذیری توانخواهان
جسمی-حرکتی مورد تایید خبرگان تشخیص
داده شد.
بــرای اجرای مداخله ابتدا لیســتی از افراد
واجد شــرایط توســط مــددکار اجتماعی و
مســئول آموزش موسســه رعد کــرج تهیه
شد .ســپس از توانخواهان خواسته شد که
در زمــان مقرر در موسســه حضور داشــته
باشند .فاز اول مداخله که شامل آمادهسازی

اســت توســط مددکار اجتماعی انجام شــد .در این مرحله به هریک
از توانخواهان در خصوص مداخله و ریســکپذیری متعادل توسط
مددکار توضیحاتی ارائه شد .ســپس فرم رضایت آگاهانه شرکت در
پژوهش و پرسشــنامه دموگرافیک و ریســکپذیری متعادل توســط
توانخواهان تکمیل شــد .پرسشــنامه ویژگی جمعیتشناختی محقق
ســاخته بود و در آن متغیرهای سن ،ســابقهکاری ،تحصیالت ،رشته
تحصیلی و جنســیت مورد ســوال قرار گرفتند .پرسشــنامه ســنجش
ویژگیهــای شــخصیتی کارآفرینان باهــدف ســنجش ویژگیهای
کارآفرینــان ایرانی توســط کردنائیج و همکاران( )1386ســاخته و
اعتباریابی شــده است .پرسشنامه نود و پنج سوال دارد و دارای هشت
مولفه ریســکپذیری متعادل ،کانون کنترل درونی ،نیاز به پیشرفت،
سالمت فکری ،عملگرایی ،تحمل ابهام ،رویاپردازی و چالش طلبی
است که پایایی آن  0/92و روایی همزمان آن  0/92گزارششده است.
در مطالعــه رعدی افســوران( )1389که بهمنظور بررســی قابلیتهای
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در این مطالعه چهل وشش نفر (بیست و سه نفر
گروه مداخله
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مداخلــه در مراحل پیشآزمــون ،پسآزمون و
تعداد
گروه
انحراف
انحراف
انحراف
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون
میانگین
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9/۵۸
۵۷/۵۵
۸/99
۵3/4۰
۸/1۰
۵1/۶۰
2۰
مداخله
9/۶۶
4۶/۰۵
9/1۵9/۶۶ 4۷
گواهگواه /9۵ 9/1۵ 9/944۷/9۵ ۵۰9//949۰ ۵۰/9۰2۰ 2۰
4۶/۰۵
کاهش پیدا کرده است.
3/12۷
-1/۸41
مقدار آماره آزمو
-3/12۷
-1/-۸41
آمارهن آزمون -۰/۶۷۸ -۰/۶۷۸
مقدار
23
23
21
درجه آزادی
در مرحلــه پسآزمون میانگین ریســکپذیری
23
23
درجه آزادی
۰/۰۰2
۰/۰۶۶ 21
۰/49۸
دو گروه گواه و مداخله تفاوت معنادار نداشــت
۰/۰۰2
۰/۰۶۶
۰/49۸
p-value
( )P<0/05اما در مرحله پیگیری میانگین ریسکپذیری در دو گروه مداخله و گواه تفاوت معنادار داشت)P>0/05(.
منطقه محل
زندگی
گروه

مداخله و گواه
جدول( )2توزیع فراوانی ویژگیهای
کنندگان به تفکیک گروه 4۵
دموگرافیک شرکت 9
متوسط

1۰

۶۵

2۰
۵۰
3۰
3۵
4۰
2۵
4۰
3۰
3۰
۵۵
4۵
۶۰

4۰
۵

1۵
۸۰

p-value

بحث و نتیجه گیری
هدف کلی این پژوهش شــناخت تاثیر مشــاوره شغلی بر ریســکپذیری متعادل توانخواهان جسمی-حرکتی مجتمع
توانبخشــی آموزشــی رعد کــرج بود .نتایج آزمونهای آماری نشــان داد مشــاوره شــغلی بر ریســکپذیری متعادل
34
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پیــش از شــروع مداخله شــرکتکنندگان
کارآفرینی دانشــجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد ،پایایی
فــرم رضایت آگاهانــه را تکمیــل نمودند
پرسشــنامه مذکور بــا روش آلفای کرونباخ  0/93و روایی ســازه آن
و رضایت خــود را از شــرکت در پژوهش
با روش تحلیل عاملی  0/83گزارششــده اســت )8(.در این پژوهش
کردند.
شرکتبیــان
شــفاهی
کتبــی و
صــورت
جدول( )2ب
فقط هجده ســوال مربوط به ریسکپذیری متعادل تکمیل شد .پایایی
تفکیک گروه مداخله و گو
کنندگان به
دموگرافیک
ویژگیهای
توزیعهفراوانی
برای گواه
مداخلــــه ضرری گروه
گروه مداخله
خرده مقیاس ریســکپذیری متعادل با روش آلفای کرونباخ  0/92و گروه پژوهشگر از این که
متغییرها
اطمینــان حاصل انحراف
انحراف
میانگیننــدارد،
تحلیل دادهها آماره مشــارکتکنندگان
همبستگی اصالح شده  0/93گزارش شده است .برای
میان
میانگین
استاندارد
استاندارد
مرحله از
در 9هــر
کنندگان
شــد .در آمار سن نمــود .مشــارکت
از آمــار توصیفی و آزمونهای آمار تحلیلی اســتفاده
3۷
1۸/۸
33/۷
/2۸
33/۰۵
متغیرهای
همکاری
توانســتند
کمی اســتفاده از
توصیفی دادههای جمعآوری شــده در قالب جدول و با
۰/۰۰۰
۰/4۸
آزادانــه به 1/2۸۰/۰۰۰
۰/۵۷
پژوهش می 1/2۷۰/۰۰۰
درآمد خانواده(به تومان)
همچنین
درصددهند.
پژوهــش خاتمه
سنجههای آمار توصیفی مانند میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی و آماره خود با تیم
درصد
فراو
فراوانی
فراوانی
محرمانــــه بودن فراوانی
مالحظــات مربــــوط بــهفراوانی
درصد فراوانی تبیین شدند .بهمنظور بررسی نتایج پژوهش ،از آزمون
3
3۵
۷
3۰
14
دارد
اطالعــات افراد صورت گرفــت.
یو من-ویتنی استفاده شد.
سابقه کار

۷

9

9

2

2

۷

1

۶

3

1

1

9

4

۶

2

۷

1
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توانخواهان جســمی-حرکتی تاثیر داشــته
اســت .بدین معنــی که مداخلــه مددکاری
اجتماعی با موضوع مشــاوره شغلی متمرکز
بــر ریســکپذیری متعــادل توانخواهــان
جسمی-حرکتی با کمک به توانخواهان در
راستای شناخت خود ،افزایش خودآگاهی،
آشــنایی با مبانی کارآفرینی و توانایی تبدیل
ایده به برنامه کاری اجرایی ریســکپذیری
توانخواهان را افزایش داده است.
اگرچــه در پژوهشهــای جاللــی و
همکاران( ،)1392فکری و همکاران(،)1392
مردانــی و همــکاران( )1393و یوهامــا و
همــکاران( )2013تأثیر مشــاوره شــغلی بر
ویژگیهای و قابلیتهای کارآفرینانه مورد
تائید قــرار گرفته اســت15،14،12(،و)16
هیچیــک از پژوهشهــای مذکــور بهطور
مشــخص بــه ریســکپذیری متعــادل
نپرداختهانــد و گــروه هدفشــان نیــز افراد
کمتوان نبودند.
بر اســاس نظریه سوپر بخشــی از مشاوره
شغلی کمک به فرد برای خودشناسی است.
هر فرد متناســب با عقاید و افکارش دست
به انتخاب شــغل میزند .خویشــتن پنداری
مفهومی است که در این نظریه بهعنوان رکن
اصلی در انتخاب شغل بهحساب میآید .هر
فرد در تعامل بــا محیط پیرامونی خویش به
شناخت نســبی از خود دســت مییابد و بر
مبنای آن به تفســیر رویدادها و حوادث در
زندگــی میپردازد .در این پژوهش بهمنظور
افزایــش ریســکپذیری بهعنــوان یکی از
مؤلفههای کارآفرینی به توانخواهان کمک
شد تا بتوانند به تصویر مناسبی از ویژگیهای
خویش دســت یابند .بهنظر میرسد افزایش
خودآگاهی توانخواهان و تغییر افکار منفی
منجر به افزایش ریسکپذیری متعادل آنان
شــد .احتماال اجــرای تمرینهای شــناخت
درمانی باهدف شناســایی افــکاری که مانع
از ریســکپذیری توانخواهــان در زندگی
میشد و آشــنایی با روشهای غلبه و تغییر

این افکار ،منجر به ریســکپذیری توانخواهان شد .محیط اجتماعی
نقش به سزایی در شکلگیری خود پنداره فرد دارد .مادامیکه محیط
فرد را سرکوب کند و بادید شک و تردید به تواناییها و استعدادهای
وی بنگرد ،فرد به تصویر نادرســتی از خود و استعدادهایش میرسد.
توانخواهان به جهــت محرومیتهایی که در محیط اجتماعی تجربه
میکنند گاها از خود پنداره منفی برخوردارند .رفتارهای توام با ترحم
و بیمــار انــگاری افراد جامعــه در برابر توانخواهــان در اکثر موارد
منجــر به کاهش اعتماد بهنفس و خطرپذیری آنان شــده اســت .در
این پژوهش به توانخواهان فرصت داده شد تا با وجود کمتوانی که
گاهــا در گفتار دارند بدون کمک دیگران بــه اظهار نظر بپردازند و
در خصوص ویژگیهــای خویش با صدای بلند و در حضور دیگران
صحبــت کننــد .میتوان ادعا کرد کــه این تمرینهــا باعث افزایش
اعتمادبهنفس و به دنبال آن افزایش ریسکپذیری گردیده است.
نکته قابل توجه این است که ریسکپذیری در گروه گواه در طول
زمان و بهخصوص در مرحله پیگیری رو به کاهش نهاده است .بهنظر
میرسد عدم دریافت مداخله مناسب میتواند قدرت ریسکپذیری
توانخواهان را کاهش دهد .باید به این موضوع توجه داشــت که هر
دو گروه مداخله و گواه در طول اجرای مداخله از خدمات موسســه
خیریه توانبخشــی آموزشــی رعد کرج برخوردار میشــدند .بخش
مهمی از این خدمات شــامل آموزشهای حرفهایست .به این معنا که
شرکتکنندگان در جلسات آموزشی موسسه با حرفهای آشنا میشوند
که تصمیــم دارند در آینده در قالب آن وارد حوزهی کســبوکار
شــوند .بهنظر میرســد آموزش فنون یک حرفه بهتنهایی قادر نیست
توانخواهــان را برای ورود به دنیای کســب وکار آماده کند .آنها
در طــول آموزش حرفهای با ســوالها ،ترسها و نگرانیهایی مواجه
میشــوند که در کالسهای آموزشــی پاســخی برای آن ها وجود
نــدارد .در صورتی کــه ترسها و نگرانیهای آنان برطرف نشــود و
ابهامهای آنها برای راهاندازی یک کسب وکار جدید روشن نشوند،
تمایلشان به خطرپذیری در حوزه کسب وکار کاهش مییابد .بخش
قابل توجهی از زمان آنها در کالسهای حرفهآموزی صرف آموزش
حرفه میشود .در چنین فضایی مربی و توانخواه فرصت کافی برای
برقراری ارتباطی که بهتــوان در آن نگرانیها و ابهامها در خصوص
ورود به دنیای کسب و کار را مطرح کرد بهدست نمیآورند.
بهنظر میرســد با فراهم شــدن امکان مشــارکت در گروه و تسهیل
برقراری ارتبــاط میان اعضای گروه در مداخلــه مددکاری اجتماعی
افزایــش ریســکپذیری متعــادل توانخواهــان جســمی-حرکتی،
توانخواهــان شــرکتکننده درگــروه مداخلــه توانســتهاند در مورد
مشــکالتی کــه بــرای ورود به دنیــای کســب وکاردارنــد گفتگو
کنند ،پیشــنهادهای ســایر اعضای گروه را دریافــت کنند و در عین
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حرکتی-تاثیر مشاوره شغلی بر ریسکپذیری متعادل توانخواهان جسمی
کارآفرینــان موفق بــه توانخواهان کمک
میکرد برای روبرو شــدن بــا موقعیتهای
.دشــوار بــه راهحلهای متفاوت بیندیشــند
بهنظر میرســد حضــور در گروه توانســته
است فشــار روانی شرکتکنندگان در گروه
مداخله را کاهش دهد و با کاهش این فشار
روانی توانخواهان از قدرت ریسکپذیری
.باالتری برخوردار شوند

حال در قالب مشــاوره شــغلی راهنماییها و توصیههــای الزم را از
 در مداخله مــددکاری اجتماعی افزایش.مــددکار اجتماعی بگیرنــد
حرکتی این امکان فراهم-ریسکپذیری متعادل توانخواهان جسمی
میشد که توانخواهان تحلیل درستی از وضعیت خود بهدست آورند
و براســاس آن اســتراتژیها و راه حلهای مناسبی را برای مواجهه با
 توانخواهان با حضور.وضعیتهای دشــوار احتمالی جستوجو نمایند
در گروه تجربیات خود را برای مواجهه با شــرایط دشوار به اشتراک
میگذاشــتند و در عین حال مــددکار اجتماعی نیز بــا روایت زندگی
محدودیت ها
 لذا تعمیم آن به سایر،حرکتی مجتمع آموزشی توانبخشی رعد کرج انجامگرفته است-این پژوهش در مورد توانخواهان جسمی
همچنینبهدلیلمحدودیتزمانیپیگیری.توانخواهانباانواعدیگرکمتوانیوتوانخواهاندرسایرشهرهابایدبااحتیاطصورتگیرد
. پیگیریهای طوالنی مدت میتوانست تاثیر مداخله را بهطور دقیقتری نشان دهد.پس از مداخله با فاصله دو ماه انجام گرفت
پیشنهادات
با توجه به محدودیتهای تعمیم این پژوهش به ســایر توانخواهان در سایر شهرها پیشنهاد میشود پژوهشهای دیگری با
 همچنین پیشنهاد. انجام گیرد،طرح مشابه و نمونهگیری در شهرهایی که مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در آنها شعبه دارد
.میشود در پژوهشی تاثیر مداخله اجرا شده در این مطالعه با دیگر انواع مداخالت توانبخشی حرفهای مورد مقایسه قرار گیرد
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